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I JOHDANTO

Komissio hyväksyi 2. syyskuuta 2009 ehdotuksen päätökseksi Euroopan pakolaisrahaston 

perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa 

koskevaa yleisohjelmaa ja neuvoston päätöksen 2004/904/EY kumoamisesta tehdyn päätöksen 

N:o 573/2007/EY muuttamisesta.

Euroopan parlamentti vahvisti 18. toukokuuta 2010 ensimmäisen käsittelyn kantansa päätöksen 

hyväksymiseksi. Neuvosto ei voinut hyväksyä parlamentin kantaa ja vahvisti siten ensimmäisen 

käsittelyn kantansa 8. maaliskuuta 2012 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 

artiklan mukaisesti.

II EHDOTUKSEN TAVOITE

Ehdotuksen tavoitteena on edistää EU:n yhteisen uudelleensijoittamisohjelman laatimista. Kun 

komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille 2. syyskuuta 2009 annetussa tiedonannossa EU:n 

yhteisen uudelleensijoittamisohjelman perustamisesta esitetään ohjelman poliittinen viitekehys ja 

johtavat periaatteet, ehdotuksessa puolestaan ehdotetaan järjestelmää uudelleensijoittamista 

koskevien EU:n yhteisten painopisteiden määrittämiseksi vuosittain. EU:n yhteisen 

uudelleensijoittamisohjelman luominen auttaisi koordinoimaan paremmin EU:n toimintatapaa 

uudelleensijoittamisessa ja kannustaisi useampia jäsenvaltioita aloittamaan 

uudelleensijoittamistoimet. 
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III NEUVOSTON ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN KANNAN ERITTELY

Yleistä

Neuvottelut käytiin toimintapoliittisessa viitekehyksessä, jonka perustana olivat Haagin ohjelma, 

jossa vahvistettiin oikeus- ja sisäasioiden alan tavoitteet ja välineet vuosiksi 2005–2010, ja sitä 

seuraava Tukholman ohjelma, joka kattaa vuodet 2010–2014. Eurooppa-neuvosto ilmaisi 

molemmissa tapauksissa sitoutuneisuutensa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän 

edelleen kehittämiseen muuttamalla lainsäädäntökehystä ja vahvistamalla käytännön yhteistyötä. 

Neuvosto korosti myös, että on tärkeää kehittää turvapaikkapolitiikan ulkoista ulottuvuutta 

tekemällä yhteistyötä alkuperämaiden ja -alueiden kanssa. Eurooppa-neuvosto kehotti Haagin 

ohjelmassa kehittämään EU:n alueellisia suojeluohjelmia, joihin kuuluisi muun muassa yhteinen 

uudelleensijoittamisohjelma jäsenvaltioille, jotka haluavat osallistua siihen. Eurooppa-neuvosto 

kannusti Tukholman ohjelmassa jäsenvaltioita osallistumaan vapaaehtoisesti EU:n yhteiseen 

uudelleensijoittamisohjelmaan ja lisäämään uudelleensijoitettujen pakolaisten lukumäärää.

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 

liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 

alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan ja 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti 

Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän päätöksen hyväksymiseen ja 

soveltamiseen, mutta Irlanti ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Irlantia eikä 

sitä sovelleta Irlantiin.

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 

liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska 

ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.
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Keskeiset kysymykset

Neuvoston, parlamentin ja komission edustajat ovat olleet yhteispäätösmenettelyyn sovellettavista 

käytännön menettelytavoista annetun yhteisen julistuksen1 mukaisesti yhteydessä toisiinsa, jotta 

ehdotuksesta päästäisiin yhteisymmärrykseen siinä vaiheessa, kun neuvosto vahvistaa ensimmäisen 

käsittelyn kantansa. Kummankin toimielimen kantojen yhteensovittamiseksi ja ottaen huomioon 

yhteydenpidon aikana saavutettu yhteisymmärrys neuvosto hyväksyy ehdotuksen päätökseksi 

Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja 

maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa ja neuvoston päätöksen 2004/904/EY 

kumoamisesta tehdyn päätöksen N:o 573/2007/EY muuttamisesta.

EU:n yhteisten painopisteiden määrittäminen (1 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Neuvoston ja parlamentin epävirallisten keskustelujen tuloksena neuvosto muuttaa komission 

ehdotusta luetteloimalla päätöksessä uudelleensijoittamista koskevat painopisteet toisin kuin 

komission alkuperäisessä ehdotuksessa, jonka mukaan EU:n yhteiset uudelleensijoittamista 

koskevat painopisteet määriteltäisiin vuosittain komiteamenettelyä käyttäen. Koska nykyinen 

Euroopan pakolaisrahasto on voimassa vuoden 2013 loppuun, jäljellä on enää yksi ohjelmavuosi. 

Siksi onkin perusteltua, että tässä päätöksessä luetellaan painopisteet vain täksi yhdeksi vuodeksi ja 

järjestelmä uudelleensijoittamista koskevien EU:n yhteisten painopisteiden määrittelemiseksi 

vahvistetaan välineessä, jolla perustetaan uusi rahasto vuosiksi 2014–2020. 

Neuvoston kannassa säädetään ohjelmavuoden 2013 osalta, että jäsenvaltioiden on annettava 

1. toukokuuta 2012 mennessä komissiolle arvio niiden henkilöiden lukumäärästä, jotka ne aikovat 

uudelleensijoittaa vuoden 2013 kuluessa päätöksessä esitettyjen painopisteiden mukaisesti. Koska 

neuvoston kannassa ei esitetä järjestelmää uudelleensijoittamista koskevien painopisteiden 

määrittämiseksi vuosittain, kaikki vuosittaiseen ohjelmasuunnitteluun liittyvät komission 

ehdotuksen säännökset menettävät merkityksensä. 

                                               
1 EUVL C 145, 30.6.2007, s. 5.
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Uudelleensijoittamista koskevat EU:n yhteiset painopisteet vuodeksi 2013 (1 artiklan 1 kohdan 

a alakohta, johdanto-osan kappale 3, 4 ja 5) 

Neuvoston kannassa vahvistetut uudelleensijoittamista koskevat EU:n yhteiset painopisteet 

vuodeksi 2013 koskevat alueellisen suojeluohjelman kohdemaasta tai -alueelta tulevia henkilöitä, 

erityiseen heikossa asemassa olevaan ryhmään kuuluvia henkilöitä tai tietystä maasta tai tietyltä 

alueelta tulevia pakolaisia. Kaksi ensimmäistä painopisteryhmää on määritelty yleisiksi, ja ne ovat 

lähellä Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 tehdyn päätöksen 

573/2007/EY 13 artiklan 3 kohdassa esitettyjä ryhmiä. Päätökseen N:o 573/2007/EY verrattuna 

neuvoston kannassa luetteloon on lisätty seuraavat heikossa asemassa olevat ryhmät: väkivallasta ja 

kidutuksesta henkiin jääneet sekä henkilöt, jotka tarvitsevat kiireellisesti uudelleensijoituspaikan 

oikeudelliseen tai fyysiseen suojeluun liittyvien tarpeiden vuoksi. Tämä lisäys on perusteltu, sillä 

molemmat henkilöryhmät kuuluvat myös UNHCR:n uudelleensijoittamista koskeviin 

painopisteisiin. 

Kolmannen painopisteryhmän muodostavat EU:n yhteiset uudelleensijoittamista koskevat erityiset 

painopisteet vuodeksi 2013. Luettelo näistä painopisteistä on tämän päätöksen liitteessä. Kuten 

johdanto-osan kappaleessa 3 selvitetään, tämä luettelo EU:n yhteisistä erityisistä painopisteistä 

vuodeksi 2013 on laadittu UNHCR:n uudelleensijoittamisperusteiden ja UNHCR:n vuotuisen 

uudelleensijoittamista koskevan ennusteen mukaisesti ja ottaen huomioon, milloin EU:n yhteisellä 

toiminnalla olisi merkittävää vaikutusta suojelutarpeen täyttämisessä.

Neuvoston kannassa tekstiin on lisätty myös johdanto-osan kappale 5, joka on päivitetty versio 

Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 tehdyn päätöksen N:o 573/2007/EY

johdanto-osan kappaleesta 26. Neuvoston kannassa johdanto-osan kappaleessa 5 päivitetään 

nykyisiä alueellisten suojeluohjelmien kohdemaita tai -alueita koskevat tiedot.
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Kutakin uudelleensijoitettua henkilöä kohti myönnettävä kiinteä summa (1 artiklan 1 kohdan 

b alakohta, johdanto-osan kappale 6) 

Parlamentin kanssa käytyjen epävirallisten keskustelujen tuloksena neuvoston kannassa on muutettu 

komission ehdotusta ehdottamalla, että rahastosta maksettava kiinteä summa kutakin 

uudelleensijoitettua henkilöä kohti on korkeampi, kun on kyse sellaisista jäsenvaltioista, jotka eivät 

vielä ole käyttäneet rahastoa tähän tarkoitukseen. Kun Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta 

vuosiksi 2008–2013 tehdyn päätöksen N:o 573/2007/EY 13 artiklan 3 kohdassa säädetään, että 

jäsenvaltiot saavat kiinteän 4 000 euron summan kutakin päätöksessä asetettujen painopisteiden 

mukaisesti uudelleensijoitettua henkilöä kohden, neuvoston kannassa säädetään 6 000 euron 

summasta kutakin uudelleensijoitettua henkilöä kohden niille jäsenvaltioille, jotka saavat rahastosta 

tämän kiinteän summan ensimmäistä kertaa, ja 5 000 euron summasta niille jäsenvaltioille, jotka 

ovat saaneet rahastosta kiinteän summan vain kerran aikaisemmin. Tämän muutoksen tarkoituksena 

on kannustaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole aloittaneet uudelleensijoittamisohjelmiaan, 

käynnistämään ne. 

Johdanto-osan kappaleen 2 lisäys

Neuvoston kannassa muutetaan komission ehdotusta lisäämällä johdanto-osaan kappale 2. 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja ilmoitti pysyvien 

edustajien komitean puheenjohtajalle 10. helmikuuta 2012 osoittamassaan kirjeessä (asiak. 

6370/12) suosittelevansa valiokunnan jäsenille ja täysistunnolle sen toisessa käsittelyssä, että ne 

hyväksyisivät päätöksestä saavutetun yhteisymmärryksen tarkistuksitta, ja pyysi, että SEUT 80 

artikla lisättäisiin tämän päätöksen oikeusperustaan. Neuvosto katsoo kuitenkin, että 80 artikla ei 

voi olla tämän säädöksen antamisen oikeusperustana, sillä siinä ei siirretä unionin toimielimille 

valtaa antaa säädöksiä. Neuvosto päätti siksi lisätä kompromissina johdanto-osaan kappaleen 2, 

jossa mainitaan SEUT 80 artikla ja siinä esitetyt periaatteet. 
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Euroopan parlamentin tarkistukset

Neuvosto hyväksyy kannassaan kokonaisuudessaan, osittain tai periaatteessa tarkistukset 2, 3 ja 4. 

Neuvosto ei hyväksy tarkistuksia 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11, sillä ne koskevat menettelyä 

uudelleensijoittamista koskevien EU:n yhteisten painopisteiden määrittelemiseksi vuosittain. 

Neuvoston kannassa lähestymistapa on toinen ja siinä vahvistetaan uudelleensijoittamista koskevat 

EU:n yhteiset painopisteet vuodeksi 2013, joka on nykyisen Euroopan pakolaisrahaston ainoa 

jäljellä oleva ohjelmavuosi. 

IV PÄÄTELMÄT

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa on otettu huomioon neuvoston ja Euroopan 

parlamentin välillä käydyissä neuvotteluissa komission avustuksella aikaansaatu kompromissi. 

Pysyvien edustajien komitea vahvisti kompromissin kokouksessaan 22. helmikuuta 2012. Euroopan 

parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja oli sitä 

ennen todennut pysyvien edustajien komitean puheenjohtajalle 10. helmikuuta 2012 osoittamassaan 

kirjeessä, että jos kompromissiteksti toimitetaan parlamentille neuvoston ensimmäisen käsittelyn 

kantana, hän suosittelee valiokuntansa jäsenille ja myöhemmin täysistunnolle, että neuvoston kanta 

hyväksytään tarkistuksitta parlamentin toisessa käsittelyssä, ellei kummankaan toimielimen 

lingvistijuristien viimeistelystä aiheudu muuta. 

________________
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o …/2012/EU,

annettu …,

Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta

vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja

maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa 

tehdyn päätöksen N:o 573/2007/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 

2 kohdan g alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä1,

                                               

1 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18. toukokuuta 2010 (EUVL C 161E, 31.5.2011, 
s. 161), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 8. maaliskuuta 2012 (ei vielä 
julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä 
julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Koska perustetaan EU:n yhteinen uudelleensijoittamisohjelma, jonka tavoitteena on lisätä 

unionin toteuttamien uudelleensijoittamistoimien vaikutusta tarjottaessa suojelua 

pakolaisille ja pyrittäessä uudelleensijoittamisen mahdollisimman suureen strategiseen 

vaikutukseen tehostamalla toimien kohdentamista niihin henkilöihin, jotka tarvitsevat 

uudelleensijoittamista eniten, unionin tasolla olisi määriteltävä yhteiset 

uudelleensijoittamista koskevat painopisteet.

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklan mukaan rajavalvontaa sekä

turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita koskevassa luvussa tarkoitetussa unionin politiikassa 

ja sen toteuttamisessa noudatetaan jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen 

vastuunjaon periaatetta, myös rahoituksen osalta, ja unionin mainitun luvun nojalla 

antamiin säädöksiin sisällytetään tarvittaessa aina asianmukaisia toimenpiteitä tämän 

periaatteen soveltamiseksi.

(3) Tätä varten on määritelty tällä päätöksellä päätökseen N:o 573/2007/EY lisättävässä 

liitteessä luetellut unionin yhteiset uudelleensijoittamista koskevat erityispainopisteet 

vuodeksi 2013 seuraavien kahden ryhmän perusteella: ensimmäisen ryhmän olisi 

käsitettävä sellaiseen erityisryhmään kuuluvat henkilöt, jotka täyttävät Yhdistyneiden 

kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) uudelleensijoittamisperusteet, ja 

toisen olisi käsitettävä henkilöt, jotka tulevat sellaisesta UNHCR:n vuotuisessa 

uudelleensijoittamisennusteessa yksilöidystä maasta tai yksilöidyltä alueelta, jossa unionin 

yhteisellä toiminnalla voisi olla merkittävä vaikutus vastattaessa suojelutarpeisiin.
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(4) Ottaen huomioon tällä päätöksellä päätökseen N:o 573/2007/EY lisättävässä liitteessä, 

jossa luetellaan unionin yhteiset uudelleensijoittamista koskevat erityispainopisteet, esitetyt 

uudelleensijoittamistarpeet, on myös tarpeen antaa lisärahoitusta henkilöiden 

uudelleensijoittamiseen tiettyjen maantieteellisten alueiden ja kansalaisuuksien osalta 

samoin kuin tiettyjen uudelleensijoitettavien pakolaisryhmien osalta silloin, kun 

uudelleensijoittamisen katsotaan olevan sopivin vastaus näiden erityistarpeisiin.

(5) Koska uudelleensijoittamista on tärkeää käyttää strategisesti alueellisten suojeluohjelmien 

kohdemaista tai -alueilta tulevien henkilöiden kohdalla, on tarpeen lisätä taloudellista tukea 

sellaisten henkilöiden uudelleensijoittamiseen, jotka tulevat Tansaniasta, Itä-Euroopasta 

(Valko-Venäjä, Moldovan tasavalta ja Ukraina), Afrikan sarven alueelta (Djibouti, Kenia

ja Jemen), Pohjois-Afrikasta (Egypti, Libya ja Tunisia) ja jostakin muusta myöhemmin 

kohdemaaksi nimettävästä maasta tai joltakin muulta myöhemmin kohdealueeksi 

nimettävältä alueelta.

(6) Jotta nykyistä useampia jäsenvaltioita voitaisiin kannustaa osallistumaan 

uudelleensijoittamistoimiin, on myös tarpeen lisätä taloudellista tukea jäsenvaltioille, jotka 

päättävät uudelleensijoittaa henkilöitä ensimmäistä kertaa.

(7) On myös tarpeen vahvistaa säännöt, jotka koskevat menojen tukikelpoisuutta

myönnettäessä lisärahoitusta uudelleensijoittamiseen.
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(8) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 3 artiklan ja 

4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut haluavansa 

osallistua tämän päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(9) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 21 olevan 1 ja 

2 artiklan sekä 4 a artiklan 1 kohdan mukaisesti Irlanti ei osallistu tämän päätöksen 

hyväksymiseen, päätös ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(10) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 1 ja 

2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido 

Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
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1 artikla

Muutetaan päätös N:o 573/2007/EY seuraavasti:

1) Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a) korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltio saa 3 a kohdan mukaisen kiinteän summan jokaista henkilöä kohti, 

joka uudelleensijoitetaan yhden tai useamman seuraavan painopisteen 

perusteella:

a) toteutettavan alueellisen suojeluohjelman kohdemaasta tai -alueelta 

tulevat henkilöt;

b) henkilöt, jotka kuuluvat yhteen tai useampaan seuraavista haavoittuvassa

asemassa olevista ryhmistä: 

– riskiryhmään kuuluvat lapset ja naiset,

– ilman huoltajaa olevat alaikäiset,

– väkivallan ja/tai kidutuksen uhrit,

– henkilöt, joilla on vakavia terveydenhoitoon liittyviä tarpeita, 

joiden hoitoon voidaan vastata ainoastaan, jos heidät 

uudelleensijoitetaan,

– hätätapaukset tai henkilöt, jotka tarvitsevat kiireellisesti 

uudelleensijoituspaikan oikeudelliseen ja/tai fyysiseen suojeluun 

liittyvien tarpeiden vuoksi;



6444/2/12 REV 2 HG/phk 6
DG H FI

c) tämän päätöksen liitteessä luetellut unionin yhteiset erityispainopisteet 

vuodeksi 2013.";

b) lisätään kohta seuraavasti:

"3 a. Jäsenvaltio saa 4000 euron kiinteän summan jokaista 3 kohdassa lueteltujen 

painopisteiden perusteella uudelleensijoitettavaa henkilöä kohti.

Jäljempänä esitetyissä tapauksissa kiinteää summaa korotetaan seuraavasti:

– 6 000 euroa uudelleensijoitettavaa henkilöä kohti jäsenvaltioille, jotka 

saavat rahastosta ensimmäistä kertaa kiinteän summan 

uudelleensijoittamista varten;

– 5 000 euroa uudelleensijoitettavaa henkilöä kohti jäsenvaltioille, jotka 

ovat rahaston aiempien toimintavuosien aikana saaneet rahastosta jo 

kerran kiinteän summan uudelleensijoittamista varten.";

c) korvataan 4 kohta seuraavasti:

"4. Jos jäsenvaltio uudelleensijoittaa henkilön useamman kuin yhden 3 kohdassa 

luetellun, uudelleensijoittamista koskevan unionin painopisteen perusteella, se 

saa tätä henkilöä kohti myönnettävän kiinteän summan vain kerran.";
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d) korvataan 6 kohta seuraavasti:

"6. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 1 päivään toukokuuta 2012 

mennessä arvio niiden henkilöiden lukumäärästä, jotka ne aikovat 

uudelleensijoittaa 3 kohdassa lueteltujen painopisteiden perusteella seuraavan 

kalenterivuoden aikana, mukaan lukien erittely mainitussa kohdassa 

tarkoitettujen eri ryhmien mukaan. Komissio toimittaa nämä tiedot 

52 artiklassa tarkoitetulle komitealle.";

e) lisätään kohta seuraavasti:

"7. Jäsenvaltiot ilmoittavat 3 kohdassa lueteltujen painopisteiden perusteella

toteutettaviin uudelleensijoittamistoimiin myönnettävien taloudellisten 

kannusteiden tuloksista ja vaikutuksista 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 

kertomuksessa, ja komissio ilmoittaa niistä 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa 

kertomuksessa.";

2) Lisätään 35 artiklaan kohta seuraavasti:

"5. Jäsenvaltioille kutakin uudelleensijoitettavaa henkilöä kohti myönnettävä kiinteä 

summa myönnetään kertamaksuna kutakin tosiasiassa uudelleensijoitettua henkilöä 

kohti.";

3) Lisätään tämän päätöksen liite päätöksen N:o 573/2007/EY liitteeksi.
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2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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LIITE

"LIITE

Luettelo unionin yhteisistä uudelleensijoittamista koskevista erityispainopisteistä vuodeksi 2013

1) Suurten järvien alueella (Burundi, Malawi, Ruanda ja Sambia) olevat kongolaiset 

pakolaiset

2) Turkissa, Syyriassa, Libanonissa ja Jordaniassa olevat pakolaiset Irakista

3) Turkissa, Pakistanissa ja Iranissa olevat afganistanilaiset pakolaiset

4) Etiopiassa olevat somalialaiset pakolaiset

5) Bangladeshissa, Malesiassa ja Thaimaassa olevat burmalaiset pakolaiset

6) Itä-Sudanissa olevat eritrealaiset pakolaiset."
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Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan 

pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja 
maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa ja neuvoston päätöksen 
2004/904/EY kumoamisesta tehdyn päätöksen N:o 573/2007/EY muuttamisesta 
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a) neuvoston kanta
b) neuvoston perustelut
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YHTEINEN NÄKEMYS
Kuuleminen päättyy: 7. maaliskuuta 2012

Komission lausuma

Kompromissin aikaansaamiseksi ja jotta ehdotus voitaisiin hyväksyä viipymättä, komissio antaa 

tukensa lopulliselle tekstille; se ilmoittaa kuitenkin, että tämä ei vaikuta sillä oikeusperustojen 

valinnan suhteen olevaan aloiteoikeuteen, erityisesti liittyen SEUT 80 artiklan käyttöön 

tulevaisuudessa.
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Neuvoston lausuma,

Neuvosto toteaa, että tämä päätös ei vaikuta neuvotteluihin, joita käydään monivuotisesta 

rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020, eikä näin ollen myöskään neuvotteluihin, joita käydään 

"ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja 

maahanmuuttorahaston perustamisesta" vuosiksi 2014–2020 (COM(2011) 751)), eikä myöskään 

siihen, säädetäänkö vuosien 2014–2020 turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa koskevassa 

asetuksessa EU:n yhteisistä uudelleensijoittamista koskevista, muun muassa maantieteellisten 

kriteerien perusteella määriteltävistä erityisistä painopisteistä. 

_____________________
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2009/0127 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti 

neuvoston kannasta ehdotukseen Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 
2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa 

yleisohjelmaa ja neuvoston päätöksen 2004/904/EY kumoamisesta tehdyn päätöksen N:o 
573/2007/EY muuttamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 

hyväksymiseksi (”EU:n yhteisen uudelleensijoittamisohjelman perustaminen”) 

1. TAUSTA 

Päivä, jona ehdotus on toimitettu Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle: 
(KOM(2009) 456 lopullinen – 2009/0127 COD): 

 

3. syyskuuta 2009 

Päivä, jona Euroopan parlamentti on vahvistanut ensimmäisen 
käsittelyn kantansa: 

18. toukokuuta 2011 

Päivä, jona neuvoston kanta on määrä vahvistaa: 8. maaliskuuta 2012 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Komission ehdotuksella on kaksi tavoitetta: ensinnäkin lisätä pakolaisten 
uudelleensijoittamista Euroopan unionissa – sekä kokonaismäärässä mitattuna että lisäämällä 
kansallisen uudelleensijoittamisohjelman laatineiden jäsenvaltioiden määrää – ja toiseksi 
antaa voimakas poliittinen signaali siitä, että EU pitää tärkeänä kestävien ratkaisujen 
tarjoamista pakolaisille, erityisesti niille, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi perustetaan EU:n yhteinen uudelleensijoittamisohjelma. Sen 
perustamisen myötä EU:n lähestymistapaa uudelleensijoittamiseen koordinoidaan paremmin.  

3. NEUVOSTON KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 

Neuvoston kanta on pitkän neuvotteluprosessin tulos. Lainsäädäntövallan käyttäjät eivät 
saavuttaneet kompromissia Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymän 
kannan (vahvistettu 18. toukokuuta 2010) perusteella. Sopimukseen ei päästy 
institutionaalisesta kysymyksestä eli siitä, miten uudelleensijoittamista koskevat vuotuiset 
painopisteet vahvistetaan EU:n tasolla (delegoiduilla säädöksillä vai 
täytäntöönpanosäädöksillä). Neuvotteluiden umpikujasta päästiin puheenjohtajavaltion 
joulukuun 2011 lopussa esittämän ehdotuksen ansiosta. Kompromissiehdotus perustuu siihen, 
että Euroopan pakolaisrahaston toiminta jatkuu ainoastaan vuoden 2013 loppuun saakka, mikä 
tarkoittaa, että vuodelle 2012 suunniteltu sitoumusmenettely on viimeinen tällainen menettely, 
joka toteutetaan nykyisen rahaston perusteella. Tämä puolestaan merkitsee, että 
uudelleensijoittamista koskeviin vuotuisiin painopisteisiin sovellettavaa menettelyä ei ole 
syytä määrittää, koska kyseiset painopisteet määritetään vain kerran ennen nykyisen rahaston 
päättymistä. Asia ratkaistiin lisäämällä erityiset EU:n uudelleensijoittamista koskevat 
vuotuiset painopisteet vuodelle 2013 liitteen I erottamattomaksi osaksi.  
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Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymän kannan (vahvistettu 18. 
toukokuuta 2010) perusteella lainsäädäntövallan käyttäjät pääsivät viimein sopimukseen 
ehdotuksen asiasisällöstä jäljellä olevien kysymysten osalta kolmikantakokouksessa 9. 
helmikuuta 2012. Ainoa avoimena oleva kysymys koski ehdotuksen oikeusperustaa. 

Sisä- ja oikeusasioiden valiokunnan puheenjohtaja vahvisti neuvoston puheenjohtajavaltiolle 
osoitetussa 10. helmikuuta päivätyssä kirjeessä, että esittelijät ja varjoesittelijät hyväksyivät 
neuvoston kannattaman tekstin. Hän ilmoitti, että jos teksti toimitettaisiin tulevassa 
täysistunnossa virallisesti Euroopan parlamentille neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä 
hyväksymänä kantana tähän lainsäädäntöehdotukseen, hän suosittelisi sisä- ja oikeusasioiden 
valiokunnalle ja näin ollen myös täysistunnon osallistujille sen hyväksymistä ilman 
tarkistuksia. Pysyvien edustajien komitea kokoontui 15. helmikuuta keskustelemaan 
ehdotuksen oikeusperustasta. Se vahvisti 22. helmikuuta hyväksyvänsä, että teksti toimitetaan 
neuvoston hyväksyttäväksi. 

Seuraavassa esitetään tärkeimmät erot yhteisen kannan ja komission alkuperäisen ehdotuksen 
välillä. 

EU:n yhteisten painopisteiden vahvistaminen (1 artiklan 1 kohdan a alakohta) 

Yhteisessä kannassa luetellaan päätöksessä esitetyt uudelleensijoittamista koskevat 
painopisteet, kun taas komission alkuperäisen ehdotuksen mukaan EU:n yhteiset 
uudelleensijoittamista koskevat painopisteet vahvistettaisiin vuosittain 
komitologiamenettelyllä. Koska nykyinen Euroopan pakolaisrahasto kattaa ajanjakson vuoden 
2013 loppuun saakka, päätöksellä vahvistetaan uudelleensijoittamista koskevat painopisteet 
ainoastaan yhdelle vuodelle. On näin ollen komission ehdotuksen mukaista luetella kyseistä 
vuotta koskevat painopisteet tässä päätöksessä. Välineeseen, jolla luodaan uusi turvapaikka- 
ja maahanmuuttorahasto vuosiksi 2014–2020, sisältyy mekanismi EU:n uudelleensijoittamista 
koskevien yhteisten painopisteiden määrittämiseksi.  

Uudelleensijoittamista koskevat EU:n yhteiset painopisteet vuodelle 2013 (1 artiklan 1 
kohdan a alakohta) 

Uudelleensijoittamista koskeviin EU:n yhteisiin painopisteisiin vuodelle 2013, sellaisina kuin 
ne on esitetty komission kannassa, sisältyvät seuraavat kolme painopisteryhmää: 1) 
alueellisten suojeluohjelmien kohdemaasta tai -alueelta tulevat henkilöt, 2) erityiseen kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevaan ryhmään kuuluvat henkilöt, ja 3) tietystä maasta tai tietyltä 
alueelta tulevat henkilöt. Kaksi ensimmäistä painopisteryhmää on määritelty yleisiksi, ja ne 
ovat lähellä Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 tehdyn päätöksen 
N:o 573/2007/EY 13 artiklan 3 kohdassa esitettyjä ryhmiä. Päätökseen N:o 573/2007/EY 
verrattuna yhteisessä kannassa luetteloon lisätään seuraavat kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevat ryhmät: väkivallan ja kidutuksen uhrit sekä henkilöt, jotka tarvitsevat kiireellisesti 
uudelleensijoituspaikan oikeudelliseen tai fyysiseen suojeluun liittyvien tarpeiden vuoksi. 

Kolmannen painopisteryhmän muodostavat EU:n yhteiset uudelleensijoittamista koskevat 
erityiset painopisteet vuodeksi 2013. Luettelo näistä painopisteistä on tämän päätöksen 
liitteenä. Luettelo on laadittu UNHCR:n uudelleensijoittamisperusteiden ja UNHCR:n 
vuotuisen uudelleensijoittamisennusteen mukaisesti ottaen huomioon, missä EU:n yhteisellä 
toiminnalla olisi merkittävää vaikutusta suojelutarpeen täyttämisessä. Tämä on 
johdonmukaista komission alkuperäisen ehdotuksen kanssa. 
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Kustakin uudelleensijoitetusta henkilöstä maksettava kiinteä summa (1 artiklan 1 kohdan 
b alakohta)  

Yhteisessä kannassa komission ehdotukseen esitetään muutosta, jonka mukaan rahastoa 
ensimmäistä kertaa tähän tarkoitukseen käyttävälle jäsenvaltiolle maksettaisiin suurempi 
kiinteä summa kustakin painopisteiden mukaisesti uudelleensijoitetusta henkilöstä. Euroopan 
pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 tehdyn päätöksen N:o 573/2007/EY 13 
artiklan 3 kohdassa säädetään, että jäsenvaltiolle maksetaan 4 000 euron kiinteä summa 
jokaista päätöksessä määriteltyjen painopisteiden mukaisesti uudelleensijoitettua henkilöä 
kohti. Yhteisessä kannassa puolestaan esitetään 6 000 euron määrää kutakin 
uudelleensijoitettua henkilöä kohti sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka saavat rahastosta 
kiinteän summan ensimmäistä kertaa, ja 5 000 euroa sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka 
ovat saaneet rahastosta kiinteän summan ainoastaan kerran aikaisemmin. Tämän muutoksen 
tarkoituksena on kannustaa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole käynnistäneet 
uudelleensijoittamisohjelmia, tekemään niin. Tämä vastaa kaiken kaikkiaan johdonmukaisesti 
komission tavoitetta, jonka mukaan nykyistä useammat jäsenvaltiot varmistavat, että 
uudelleensijoittamista EU:hun lisätään.  

Ehdotuksen oikeusperusta 

Komission vuonna 2009 antama ehdotus perustui alun perin EY:n perustamissopimuksen 
63 artiklan 2 kohdan b alakohtaan, mutta Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista 
käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin annetussa ns. 
kokoomatiedonannossa uudeksi oikeusperustaksi ilmoitettiin Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 78 ja 80 artikla (joista jälkimmäinen koskee 
jäsenvaltioiden yhteisvastuuta). Viittauksella tähän artiklaan ja SEUT-sopimuksen 78 
artiklaan pyrittiin korostamaan, että ehdotetuilla toimenpiteillä on tarkoitus varmistaa 
entisessä perustamissopimuksen 63 artiklassa tarkoitettu ”rasitusten tasapuolinen 
jakautuminen”. Neuvosto kuitenkin katsoo, että oikeusperustan asianmukainen 
mukauttaminen Lissabonin sopimuksen määräyksiin edellyttäisi SEUT-sopimuksen 78 
artiklan 2 kohdan g alakohdan soveltamista ja ettei SEUT-sopimuksen 80 artikla voi 
muodostaa edes täydentävää oikeusperustaa. 

Puheenjohtajavaltio Tanska julkaisi 13. helmikuuta kaksi vaihtoehtoa sisältävän asiakirjan, 
jossa toisessa vaihtoehdoista esitettiin SEUT-sopimuksen 80 artiklaan viittaavan johdanto-
osan kappaleen sisällyttämistä tekstiin. Pysyvien edustajien komitea päätti 15. helmikuuta 
säilyttää ehdotuksen oikeusperustana ainoastaan SEUT-sopimuksen 78 artiklan 2 kohdan g 
alakohdan. Pysyvien edustajien komitea vahvisti tämän kannan 22. helmikuuta. Teksti 
lähetettiin neuvostoon, jonka oli määrä hyväksyä se 8. maaliskuuta.  

Komissio voi kannattaa sitä, että ainoastaan SEUT-sopimuksen 78 artiklan 2 kohdan g 
alakohta muodostaa oikeusperustan (vaikkei tämä ole johdonmukaista ns. 
kokoomatiedonannon kanssa), koska oikeusperustaksi sellaisenaan kelpaamattoman SEUT-
sopimuksen 80 artiklan poisjättäminen ei vaikuta ehdotuksen asiasisältöön, ja se on 
johdonmukaista Lissabonin vastaavuustaulukoihin nähden. Lisäksi se on johdonmukaista 
suhteessa sisäasioiden alalla viime aikoina tehtyihin monivuotista rahoituskehystä koskeviin 
ehdotuksiin, jotka on hyväksytty ilman viittausta 80 artiklaan. Komissio voi kannattaa tekstiin 
lisättyä johdanto-osan kappaletta, koska siinä korostetaan yhteisvastuun merkitystä Euroopan 
yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä ja viitataan nimenomaisesti SEUT-sopimuksen 80 
artiklaan. 
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4. KOMISSION LAUSUNTO 

Euroopan parlamentti pyysi komissiota SEUT-sopimuksen 80 artiklaan viittaavaa johdanto-
osan kappaletta ja yhteisvastuuperiaatetta koskevien neuvottelujen puitteissa antamaan 
lausunnon komission tulevasta aloiteoikeudesta säädösten oikeusperustan valinnan osalta. 

Komissio hyväksyi pyynnön. Lausunnon teksti on seuraava: 

 

 
 

KOMISSION LAUSUNTO 
 

Komissio kannattaa lopullista tekstiä kompromissin hengessä ja varmistaakseen ehdotuksen 
välittömän hyväksymisen. Komissio kuitenkin toteaa, että tämä ei vaikuta sen aloiteoikeuteen 
säädösten oikeusperustan valinnan osalta erityisesti, kun on kyse SEUT-sopimuksen 80 
artiklan tulevasta käytöstä.  
 

5. PÄÄTELMÄT 

Yhteinen kanta vastaa komission alkuperäisiä tavoitteita, joiden mukaan on lisättävä sekä 
pakolaisten uudelleensijoittamista Euroopan unionissa että sellaisten jäsenvaltioiden määrää, 
jotka ovat käynnistäneet kansallisen uudelleensijoittamisohjelman. Tämä mahdollistaa 
strategisen uudelleensijoittamisen lisäämisen EU:ssa. Neuvoston kanta on siis pääosiltaan 
johdonmukainen suhteessa komission ehdotukseen, joten se on hyväksyttävissä.  
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